
Скъпи колеги и приятели, 

Уважаеми читатели на Списанието на ИДЕС, 

На края на 2017 година сме. Отминава още една година, изпълнена с успехи и 

предизвикателства, с много щастие за някои от вас, с много реализирани надежди – 

за други. Ние, членовете на Редакционния съвет на ИДЕС, сме доволни, че успяхме 

да ви предложим полезни за вас статии както с научно приложно, така и с 

практико-приложно значение. 

Не възнамеряваме да променяме основната философия и концепция на 

Списанието и през 2018 г. Ще запазим основните рубрики, в които можете да 

публикувате, като спазите оповестените изисквания на Редакционния съвет. 

В частта Одит отново ще можете да четете актуални материали за одитните 

процедури във финансовия и нефинансовия сектор, съобразени с последните 

изисквания на МОС. През тази година имахме интересни статии за ангажиментите 

на одиторската професия, за одита на застрахователните дружества като превенция 

на измамите в застраховането и одитните процедури за преглед на инвестициите в 

застраховането.  

В рубриките Счетоводство и Счетоводен анализ имахте възможност да 

четете за МСФО 9 – концептуален анализ на модела за очакваните кредитни загуби, 

стандартизирани модели за счетоводно отразяване на финансовите активи в 

банките; на вашето внимание беше и новият стандарт в застраховането – МСФО 17 

и статията за финансовите отчети по НСС в лоното на подхода за пробата и 

грешката. Интересни статии публикувахме за методологичните и приложни аспекти 

на доходността на бизнеса, за цената на капитала и ефективността на бизнеса, за 

предпоставките за манипулиране на резултатите при оценката на действащо 

предприятие. През Новата година ще продължим да публикуваме актуални статии 

за ефектите както от приложените вече МСС/МСФО/НСС, така и за тези, които 

предстои да бъдат приложени, и за влиянието на приложението на новите 

счетоводни стандарти върху счетоводната политика на предприятията. Очаквайте и 

интересни материали в рубриката счетоводен анализ! 

С рубриката Данъци и социално осигуряване ще продължаваме да следим най-

новите моменти в данъчната и в социалната политика, в данъчните закони и 

социалното осигуряване. Имахте възможност да четете за единното ДДС 

пространство в ЕС – 2017 – 2022 г., за хипотезата „ликвидация на ООД“ и данъчния 

закон, за промените в Кодекса за социално осигуряване. 

През 2018 г. ще продължим да публикуваме най-интересното от 

международния обмен. Много интересни бяха материалите през тази година – 

Одиторът, счетоводителят, адвокатът… и технологиите; Одитът в ерата на 

интегрираното мислене; Изграждане на доверие чрез договорени процедури; 

Счетоводната професия: противодействие на измамите и корупцията.  



Скъпи колеги и читатели на Списанието на ИДЕС, 

От името на Редакционния съвет ви пожелавам 2018 година да бъде изпълнена 

с много успехи и творчески устрем, които да ви носят удовлетворение и да ви водят 

напред. Нека новите идеи, печелившите начинания и просперитетът бъдат ваши 

неизменни спътници и ви окрилят да постигнете целите си и да давате най-доброто 

от себе си. Бъдете здрави, креативни и нека усмивките не слизат от лицата ви! 

Дерзайте и не спирайте да мечтаете! На Коледа чудесата се случват, стига да ги 

пожелаете! Имайте надежда, вярвайте в доброто и не забравяйте да помечтаете! 

 

Желая ви здраве, късмет и благоденствие!  

Желая ви кураж, надежда и вяра, за да преодолеете всички 

предизвикателства! Щастлива Коледа и успешна Нова Година! 

 

      Председател на Редакционния съвет: 

Проф. д-р Емилия Миланова 
 

 

 


